
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

beseda o Besedi 

Obhajamo praznik Svete Trojice. 
Kakor hitro spregovorimo ime te 
skrivnosti, dobimo vtis, da nas je 
zaneslo v vrtoglave višine, 
neskončno daleč od naše 
vsakdanje resničnosti, zato se 
morda takoj predamo in se 
odpovemo nadaljnji tekmi. 
Vendar bomo videli, da nam je ta 
skrivnost tako zelo blizu. Ţivimo 
potopljeni v Sv. Trojico, skriti 
smo v njej, kakor riba v vodi. V 
njej »ţivimo, se gibljemo in smo« 
(Apd 17,28). Sveto pismo nam 
ponudi druţinsko podobo, da bi 
lahko odkrili vez, ki nas povezuje 
s Sv. Trojico: posinovljenje. To 
resničnost človeškega ţivljenja 
kar dobro poznamo. Od nje ne bo 
teţko preiti k nekemu drugemu 
posinovljenju, ki je veliko globlje 
in se tiče nas vseh. Odkrili bomo, 
da smo vsi posinovljenci – 
posvojenci! Naše posinovljenje je 
utemeljeno na dejstvu, da nas je 
Jezus Kristus, Boţji  

 

 

 

 

 

 
Sin, ki je postal človek, vzel za 
brate in sestre, da nam je dal 
svojega Duha, da nas je pridruţil 
sebi kot ude h glavi in naredil eno 
samo druţino. Stvari so se na neki 
način odvile v obratni smeri, kot 
je to pri človeških posvojitvah. Pri 
teh posvojitelja skušata pomagati 
svojim otrokom, če jih seveda 
imata, da sprejmejo bratca ali 
sestrico, ki se od zunaj pridruţuje 
druţini. Tu pa je bil, nasprotno, 
starejši brat Jezus, ki nas je 
posinovil, da »imamo oboji dostop 
k Očetu v enem Duhu« (Ef 2,18). 
Najprej smo postali bratje in 
sestre, nato sinovi in hčere, 
čeprav se je oboje zgodilo hkrati 
pri krstu. Sad vsega tega nam 
spet pokaţe Sveto pismo: 
»Potemtakem niste več tujci in 
priseljenci, temveč sodržavljani 
svetih in domačini pri Bogu« (Ef 
2,19). Poglejte, kaj je torej za 
nas Sveta Trojica: naša druţina! 
Zahvaljujoč posinovljenju smo 
postali »domačini pri Bogu«.                     
                        
                        R. Cantalamessa 
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Binkošti 

Beseda binkošti izvira iz grške 
besede pentekoste, to je 
petdeseti, namreč petdeseti 
dan. Binkoštna nedelja, kot že 
rečeno, spet velja za sklep 
petdesetdnevnega praznovanja 
Kristusovega vstajenjskega 
slavja.  

 

 
K poveličanemu ţivljenju pri 
Očetu spada tudi podaritev 
Svetega Duha, s katerim nas 
poveličani Kristus ţe sedaj 
pripravlja deleţne notranjega 
ţivljenja troedinega Boga. Z 
vnebohodom je šel Kristus vidno v 
popolno zunanjo oddaljenost od 
svojih učencev.  

Dnevi prikazovanj so bili s tem 
končani. Toda prav zanimivo je, 
da evangelist Luka poroča o 
veselju nad vnebohodom. „Peljal 
jih je ven, tja proti Betaniji. 
Povzdignil je roke in jih 
blagoslovil. Med tem ko jih je 
blagoslavljal, se je ločil od njih 
in se vzdignil v nebesa. Oni pa 
so padli pred njim na obraz. 
Nato so se pa v velikem veselju 
vrnili v Jeruzalem. Bili so ves 
čas v templju in poveličevali 
Boga“(Lk 24, 50-53).  

 

Program dogodkov v naši 
župniji za obdobje  

od maja do oktobra 2015: 

 13.6.2015: ţupnijsko 

romanje na Brezje,  

ogled Radovljice, nato večernice 

na Slomškovi Ponikvi 

 20.6.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami 

 18.7.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami 

 29.7. do 1.8.2015: 

medţupnijsko romanje v 

MeĎugorje  

(skupno romanje župnij 

Maribor-Košaki  

in Šentilj  

v Slovenskih goricah) 

 14.8.2015: ob 18h 

ţupnijsko romanje na Ptujsko 

goro 

 15.8.2015: ob 19h sv. 

maša s procesijo z lučkami  

 19.9.2015: ob 19h 

zahvalna sv. maša s 

procesijo z lučkami ob 16. 

obletnici Slomškove 

kanonizacije  

(naslova »blaţeni«) 

 24.9.2015: ob 19h 

slovesna sv. maša ob godu  

našega ţupnijskega 

zavetnika, bl. škofa Antona 

Martina Slomška 



 27.9.2015: ob 9h 

Slomškova nedelja – 

ţupnijski praznik 

 5. do 9.10.2015: 

medţupnijsko romanje v 

Lurd (skupno romanje 

župnij Maribor-Košaki 

in Šentilj  

v Slovenskih goricah) 

 Naša oznanila 
 
 Pred nami je prvi četrtek, 
petek in sobota z ustaljenimi 
pobožnostmi. Na prvi petek bo g. 
ţupnik obiskal in obhajal bolnike 
in ostarele na domovih. Bog 
povrni za vaše darove na prvo 
nedeljo v mesecu juniju.  
 
 Danes končujemo s 
šmarnicami. Hvala vsem pridnim 
šmarničarjem, ki ste se ves mesec 
maj zbirali k sv. mašam v naši 
cerkvi ali pri sobotnem 
šmarničnem srečanju v Počehovi.  
 
 V četrtek je slovesni praznik 
Sv. Rešnjega Telesa – Telovo. 
Telovsko procesijo bomo imeli 
na sam praznik – torej v četrtek 
po večerni sv. maši. Prisrčno 
vabljeni!  
 
Obenem vabljeni k telovski 
procesiji za vse mesto Maribor, 
ki bo v nedeljo 7.6. ob 19h. 
Začetek dogajanja bo v Baziliki 
Matere Usmiljenja – pri 

frančiškanih, kjer bo slovesna 
sv. maša. Nato bo procesija od 
frančiškanov k stolnici – 
vabljeni!   
 
  V soboto, 13. junija bo  
tradicionalno romanje na 
Brezje; Odhod avtobusa bo ob 
7.30h, avtobus bo pobiral 
romarje po Košaškem dolu (ob 
7.h) ob 7.30h bo na parkirišču 
pri naši cerkvi (cena prevoza je 
12 eur, kosila 10 eur). Nato bo 
pot nadaljeval po Šentiljski cesti. 
Po sv. maši v baziliki Marije 
pomagaj na Brezju in kosilu na 
Brezju bomo obiskali še 
Radovljico in Slomškovo Ponikvo, 
kjer bomo imeli večernice; 
prijavite se na tel. št. 
031715687 (Joţe Kriţan),  prijavo 
potrdite s plačilom prevoza (12 
EUR). 
 
 V programskem lističu, ki ste 
ga dobili po pošti sta omenjeni 
še dve romanji, in sicer v 
MeĎugorje in Lurd. Cena 
romanja v MeĎugorje je 150 eur, 
v Lurd pa 399 eur. Prijave za obe 
romanji se zbirajo na tel. št.: 041 
459 749. Natančnejši spored in 
program obeh romanj bo 
objavljen v najkrajšem moţnem 
času. Prijave se zbirajo do 
zapolnitve mest, zato pohitite! 
 
 Pri sv. maši so danes člani 
nove ekipe Župnijskega 
pastoralnega sveta prejeli 



imenovanja za članstvo v ŽPS 
potrjeno s strani Nadškofijskega 
ordinariata Maribor. Bog daj, da 
bi tako skupaj v vseh pogledih 
gradili našo ţupnijo.     
 
 V soboto 20. Junija 2015 bo 
našo župnijo prvič doslej obiskal 
novi mariborski nadškof 
metropolit msgr. mag. Alojzij 
Cvikl. Ob 19h bo daroval 
večerno sv. mašo, nato 
procesijo z lučkami. Po sv. maši 
se bo srečal z Župnijskim 
pastoralnim svetom. Zelo lepo 
bo, če se te sv. maše in srečanja 
z nadškofom metropolitom 
udeležimo v čim večjem številu. 
Povabite tudi prijatelje in 
znance, nadškofov obisk bo za 
našo mlado župnijo zgodovinski 
dogodek! 
  

  Sv. maše pred nami 
 

 

 
NEDELJA SV. TROJICE, 
31.5., Obiskanje Device Marije 
- sklep šmarnic;  
09.00 + Joţe Pak (10. obletnica) 

 
  PONEDELJEK, 1.6.,  
Justin, mučenec; 
19.00 + p. Albin Černenšek 
(darovala M. Gamser) 
 
TOREK, 2.6.,  
Erazem, škof;  
19.00 + Muzek Franc in dvojni     

   starši  
 

SREDA, 3.6., 
Karel Lwanga in drugi  
ugandski mučenci; 
19.00 + p. Albin Černenšek 
(darovala družina Jagačič) 
 
ČETRTEK, 4.6., prvi v mesecu, 
Slovesni praznik Sv. Rešnjega 
Telesa in krvi;  

  19.00 + starši Alojz in Antonija   
  Kliček, pokojni starši Filip in  
  Marija Jagačič 
 
PETEK, 5.6., prvi v mesecu, 
Igor, knez, menih;  
19.00 + Alojzija Hajdinjak 
(osmina) 
 
SOBOTA, 6.7., prva v mesecu, 
Gilbert, opat; 
18.30 – molitvena ura 
19.00 + ţupljani in dobrotniki 
naše ţupnije 
 
 

10. NEDELJA MED LETOM, 7.6., 
Prvi mučenci tržaške Cerkve; 
09.00 + Kristina Rošker in  

              Marina Lubi 
 
 

Izdajatelj 
 
 

Župnija bl. škofa A. M. Slomška,  
Maribor-Košaki, Košaški dol 153, 2000 Mb. 
e-naslov: http://zupnijakosaki.slomsek.net 
e-pošta:  zupnija.kosaki@gmail.com  
Igor Novak, župnijski upravitelj:   
00386/41/868-298 
Uradne ure: pol ure pred in po sv. maši. 
 

»Slomškov glas« je uradno ţupnijsko glasilo 
ţupnije  Mb – Košaki, izhaja tedensko. 
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